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ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ
για τον Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με σκοπό την επιλογή αναδόχου
για την παροχή υπηρεσιών στα εξής αντικείμενα: 1) Ανάλυση υπαρχουσών πολιτικών,
σχεδίων και κριτηρίων για τις οικολογικές δημόσιες προμήθειες σε τομείς κρίσιμης σημασίας
για το GPP4Growth, 2) Ανάπτυξη κοινών οδηγιών και πόρων για την πραγματοποίηση των
δοκιμών ελέγχου των μεθόδων ανάλυσης του κόστους κύκλου ζωής στις οικολογικές
δημόσιες προμήθειες, 3) Ανάπτυξη εγχειριδίου διασφάλισης ποιότητας πλαίσιο του έργου
«Green public procurement for resource-efficient regional growth (GPP4Growth)» με αρ.
πρωτ. 1777/14-02-2017 και ΑΔΑΜ: 17PROC005802366, σας ενημερώνουμε τα κάτωθι:
ΕΡΩΤΗΣΗ
1. Με βάση το ΑΡΘΡΟ 8: ΔΙΚΑΙΩΜΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (σελίδα 7): «Οι υποψήφιοι ή
προσφέροντες
θα πρέπει
να είναι
εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά
ή εμπορικά μητρώα της χώρας εγκατάστασής
τους με εγγεγραμμένη δραστηριότητα αυτήν
του
αντικειμένου
του
παρόντος
διαγωνισμού». Με βάση την απαίτηση της
σελ. 8 του ίδιου άρθρου παρακαλούμε όπως
μας διευκρινίσετε τι εννοείτε με τον όρο
συμμετοχή σε έργα Εδαφικής Συνεργασίας
στην περίπτωση ιδιωτικής εταιρείας, και
ειδικότερα αν καλύπτεται η εν λόγω απαίτηση
εφόσον η εταιρεία έχει αναλάβει έργο από

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Διευκρινίζεται ότι πρέπει ο
υποψήφιος να είναι ο ίδιος
εταίρος σε πρόγραμμα Εδαφικής
Συνεργασίας.
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αναθέτουσα αρχή που συμμετείχε σε
πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας (π.χ.
INTERREG Ελλάδα - Βουλγαρία)?
2. Αναφορικά με την 2η απαίτηση της ίδιας
σελίδας παρακαλούμε να επιβεβαιώσετε αν η
απαίτηση αναφέρεται σε τρία (3) διακριτά
έργα / συμβάσεις, ήτοι: α) ένα έργο Τεχνικού
Συμβούλου σε επικεφαλή εταίρο Ευρωπαϊκού
συγχρηματοδοτούμενου
έργου
από
οποιοδήποτε πόρο ή Πρόγραμμα, β) ένα έργο
Τεχνικού Συμβούλου σε εταίρο Ευρωπαϊκού
συγχρηματοδοτούμενου
έργου
από
οποιοδήποτε πόρο ή Πρόγραμμα και γ) ένα
έργο Τεχνικού Συμβούλου σε εταίρο που έχει
συμμετάσχει σε έργο εδαφικής συνεργασίας
3. Σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 1777/14-02-2017
διακήρυξη, κριτήριο ανάθεσης αποτελεί η
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας
τιμής, μέσω ορισμού
συγκεκριμένων
κριτηρίων
αξιολόγησης
της
τεχνικής
προσφοράς και τύπου (λόγου) για την
σύγκριση και τελική κατάταξη των
προσφορών. Η διαδικασία αποσφράγισης
προσφορών που προβλέπεται στο Ν.
4412/2016 και είθισται να ακολουθείται στους
διαγωνισμούς με κριτήριο ανάθεσης την
πλέον
συμφέρουσα
από
οικονομική
προσφορά (βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας
τιμής) είναι πρώτα η αποσφράγιση των
δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών, εν
συνεχεία η αξιολόγηση αυτών και υποβολή
τυχόν ενστάσεων επί της απόφασης
αξιολόγησης του αρμοδίου οργάνου και τέλος
η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών
και τελική κατάταξη αυτών.
Η οριζόμενη όμως διαδικασία στο άρθρο 13
της διακήρυξης, με την οποία προβλέπεται η
αποσφράγιση
των
φακέλων
των
δικαιολογητικών,
των
τεχνικών
και
οικονομικών προσφορών να γίνει σε μία
συνεδρίαση, δεδομένου
ότι
κριτήριο
ανάθεσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από
οικονομική προσφορά, βάσει βέλτιστης
σχέσης ποιότητας τιμής, είναι αντίθετη με το
Ν. 4412/2016 και εσφαλμένη, βάσει πάγιας
νομολογίας του ΣτΕ, καθώς τίθεται εν
αμφιβόλω
τόσο
η
διαφάνεια
του
διαγωνισμού, όσο και η τήρηση της αρχής της
ίσης μεταχείρισης των διαγωνιζομένων,

Διευκρινίζεται ότι ο υποψήφιος
μπορεί να αναφερθεί σε τρία
διακριτά έργα / συμβάσεις αλλά
πρέπει τα α, β και γ που
αναφέρετε
να
ισχύουν
συνδυαστικά.

Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθ.
117 του Ν. 4412/2016, η
αποσφράγιση του φακέλου των
δικαιολογητικών συμμετοχής,
των τεχνικών προσφορών και
των οικονομικών προσφορών,
μπορούν να γίνουν σε μία
δημόσια συνεδρίαση, κατά την
κρίση της επιτροπής.
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καθιστώντας βέβαιη την ακύρωση της
διαγωνιστικής
διαδικασίας.
Ενδεικτικά
αναφέρουμε, ότι σε περίπτωση τυχόν
ένστασης
διαγωνιζόμενου
επί
της
βαθμολόγησης της τεχνικής προσφοράς του,
είναι πλέον αδύνατη η επαναβαθμολόγηση με
αποσφραγισμένες τις οικονομικές προσφορές.
Τα ως άνω θέτουμε υπόψη σας προκειμένου
να διασφαλιστεί η διαφάνεια και απρόσκοπτη
ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας.

O Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών
Καθηγητής Δημοσθένης Κ. Πολύζος
Αναπληρωτής Πρυτάνεως Έρευνας και Ανάπτυξης
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